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§qluvní §trenv;

Mě§t§ká část Praha-Dolní Chabrv_
ICO/DIC : 0 023 127 4 / CZ0023 127 4"
se sídlem: HrušovanskénáíTl.253/5,18400 Praha - Dolní Chabry
1ast9unená: Ing, BarborouFloriánovou, starostkou
.Ťrx:"n,sPojoní: účet č. Česm spořitelna;;P;rh,8, č. účtu 2a00704349/0800(dáe jen jako,,pronajímateť)

a

§ffilfrfrfifinájemce 
sPoleČně dále jen jako ,osmluvní straný, a/nebo jednotlivě jako

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ťuto

uzavřenou a. ori,r**y§Tl#J,3#}&:ťpffi1 §". ::,ň*ský zakoník, ve zněnípozdějšíoh předpisů {dale též ,,aT) r áare jen ,sň"iď"
i, 1, Pronajímate' o:*ť:i:: rťr*ffiť;ffi' ffilil"*avř{t v souladu s ustanovením§ 18 odst, 3 PÍsm, d) iákonai. rárnooď§r;; hl#á.městě praze,ve anění pozdějšíchPředPisŮ, kter}m hlavní město Praha ."griro *ňur." částem právo vy.konávat přinaklridrání se svěřeuýn majetkem hiavního *a*á-iruay všechna práva a povinnostivlasfui{<a a rozhodovat o všech *ui*gop.arri"rrlJne,icň v plnen d;.h, věetně právavýPŮjěkv, a to Podle ustanovení § tr ouecne árÁe rvuůšky hl;;íh" města pratryČ,55/2000 sbírk1 Právních p_ředpisů hh;fro;eril rrunx kterou se vydává statuthlavního města 

ŤuaY, '7 neni pozdějších př"di,6 pronajímatet má ve své správěrovněž následující nemovitou věc:

' Pou§mek Parc, Š,53411, zastavěnáplocha a nádvoří (dálejen ,,pozemekJ, jehožsouČásti je budova Č,P,253 (dáíeje]{:Booor"'t, irroedělskou stavbu, zapsáno na LVČ, 1087 Pro katastrál* ri"emi D9§í ihabť' oiá prrnu, jeJímžvýlučným vlastťkemje Hlavní město Praha lČo: oooe+sri;";-ňou o ng- " ,io;*rá obvodq kdestátní sPráw katastru nemovitosť ČR v}kÚ;' ratxtr,lui ,ir-á pr" hlavní městoPrahu, Katastráiní pracoviště Praha,

1'2, YzhleŮem ktomg Že nájemce má Sem užívat_sjednaným způsobem vybrané prostory
lP:"Y, ja& jso1 

_sPecifikovány aížá, pro úč;ly 
-divadelních 

zkoušek a divadelních
Představení divadelnflro spolku Di*ď rozhodlý se smtuvni sftany v rámci podporyobecně ProsPěŠných ěinnóstí, kultuťní ďuž|y v"r";norti, komunitrťíro ávota a pocitusounáležitosti oběanů s tvorboq oclranou u tuttiuu"i tottoori.h hodnot a dále za rlčelem
PodPory uměleckého vYJádř€í}í posilujícího ,o*o:- u obnow kultufldřto dědigtví,společně uzaťít trrto smlouw



ČHnekII. - Předmět nájmu

2.i. pronajímate1 touto smlouw přenechává nájemci do užívaní kpravidelným z,kouŠkám

avaóhiho spolku Divoch rožav &vrtek a každou neděti v době od 18:00 hod, do

23:00 hod. následující prostory nacházející se v 1. nadzemnlm podlaŽÍ BudovY:

společens§ý (otraoni) sal s pódiem a hledištěm pro divadelní úěely;

_ prr*opoválhodba t Óuraonimu sátu (vstupní hala se schodištěm do 1. patra BudovY;

- WC v prostoru za jevištěm; \
_ šatna-rekviňtáíLavprostoru tamtéž za úěelem sklado}ání rekvizit pofiebných Pro

zkoušky a divadelní představení;
to vše včetrě technického r.ázemí, osvětlení

sálu
(vše společně dále jen,,předmět nájmď').

a interiéru, které je současti obřadního

2.2. Smluvní strany se dále qislovně dohodly, že nájemce je oprávněn předmět nájmu lýlvat
i mimo dobu uvedenou výše v odst. 2.1 pro účely divadelních představenÍ, a to Po
předchozí individuální domluvě smluvních sftan a v souladu s harmonogramem dalŠÍch

akcí pořádaných pronaj ímatelem.

2.3. Nájemce bere na vědomí, že je_li v předmětu nájmu předem plan9vaná jiná akce

prónajímatele, má takováto akce pronajímatelepředrrost před běžným užívaním předmětu

iraj*,i dle odst.2.1., výše. DojdeJi ke kolizi vužívaní předmětu nájmu dle věty

přódchozí, smluvní strany se mohou domluvit na případnén nábradním termínu.

Čunet< m. - Úeet nájmu
3.1. Nájem dle této smlouvy se sjednává pouze pro rlčely provozovaní pravidelqých

divadelních zkoušek každý čtvrtek a neděli v době od 18:00 hod. do 23:00 hod. a dále

divadelních přeóstavení v termínech předem sjednaných. Nájemce bere na vědomÍ, Že

není oprávněn předmět nájmu užívat pro jiné účely, rcžIív této smlouvě uvedené.

3.2. Smluvní stany berou na vědomí, že nájem dle této smlouvy je vzavítánv rámci Podpory
obecně prospěšnýoh ěinností, kulfurní služby veřejnosti, komunitního Života a pocitu

sounáleiitosú občanů s tvorbou, ochranou a kultivací kultumích hodnot a dále za účelem
podpory r.rměleckého vyjádření posilujícího rozvoj a obnovu kulturního dědictvÍ.

ČHnek XV. - Doba trvání nájmu
4.l.Nájem dte této smlouvy se sjednává na dobu určitou, a to od 1.3.2019 ďo 31,.12.2019

(,,Doba nájmu"). §mluvní strany se výslovně dohodly, že Doba nájmu může být měněna
pouze na zakladě jejioh vzájemné a písemrré dohody.

4.2.Nájem dle této smlouvy může být ukončen:
a)uplynutím Doby nájmu; nebo
b)písemnou dohodou smluvních sfran; nebo
c)písemnou výpovědi, kterékoliv ze smluvních sfuan v sou]adu s OZ.

ČHnetiV. -Výše nájmu a způsob platby
5.1. Smluvní sfiany se dohodly že nájemné rs,lůívánl předměfu nájmu se sjednává ve výši

65,- Kč (siovy: šedesát pět korun ěeskYoh) měsíčně. Smluvní s.trany se ztiroveň dohodly,
že nájemce je povinen společně s nájemným hradit rovněž paušální ěástku ve výši 35,-
Kč (slovy: ťicet pět korun českých) měsíěně za služby spojené s užíváním předmětu
nájmu dle této Smlouvy (dále spoleěně,,Nájemnď'). Nájemce je povinen hradit Nájemné
(tj. nájemné za uživéní předmětu nájmu a ťrhradu za shňby s nájmem spojené)



představující ěástku ve výŠi celkem 100,- Kě/měsíc, v pololefirě, a to vždy k 15, dni
riiffi"ffi,Trí,:ffi:'e, a to uantovnim pi*iiá á-oJ;;ioiji*ut.te uvedený

5'2' Smluvní sfuanY berou na vědomí, že výše Nájemného byla stanovena s ohledem naskutečnost dle odst. 3.2. teto Smtouvy. 
J - - ' l.'JvLL

6,1,pronajímu,.1^::ilffi::}.r'Jffi ůU1llTlT.'il'§:',i#iltrvdtžovatpředmět
nájmu v řadném stavu, bude provádět opffi i*re k jeho řádnému užívánía bude opředmět nájmu patřičně peěovát.

6'2'Nájem}e se Zauazqe zapodmínek stanovených ,rť: smlouvě plnit přede m nawženýPltán divadelni9h Préostaveni,iir1::. 
^rň-;'p;jat pronajiorui"ii ,riay nejpozdéji %roku Před jejicir uskutečně'Á, Nájemce ;. '.-+"* é z_avazuje dodňovat rovněžharmonogram Pravidelných dŇehr.r, 
"tousur. "á.iooao Ň;;;.ř předmětu nájrnus dalšími právními povinnostnni u ut tiuitu*iprooóiil"r.r".

6.3. Nájemce je povinen:
' zdrŽet se jakýchkoliv Podstafirých nebo vnitřních/vnějších stavebníc hzrrňnpředmětunájmu bez předch ozího souhlasu pronajímatele;

ffi#j.T'r:ťffifi;|"o oo preom;to-ná:.u za úěelem kontroly povinností
- uhradit z vlastrťch zdrojŮ veŠkerou škodrl kterou zpusobí na majetku pronajímatelenebo na majetku ve sPrávě pronajímatele, v ár*irru *čeném pronajímatelem;- pečovat o předmět nájmu u8nemleno ,yír*r'Jpredchrázet jeho poškození;- zabezPečit úklid Předmětu "íjňy tat, iiv- {izívání před*ei, *ryr* nájemcemneomezoval:,11š' *|j'51{ vi uzjueni pr.lrrnúu nájmu, a to tak, že zajistí úklidPředmětu nájmu po Řuzďe 

-divadelni 

"iil;;' a l<aždé ouuááni.t, představenípořádanóm na zél<laďě této smlouvy,.

7,1, Smluvní í,*{:: "r,,#Íli5uř,';; iil:llj.T:T§říněn přenechat předmět nájmudo Podnájmu třetím osobám lez plěácho"rn" pr.*-eir" souhlasu pronajímatele.

7 '2' Pronajímate] má Právo futo smlouw q1..*9 vypovědět, poruší_li nájemce tuto smlouvuhrubým způsobem, a to zejména nik;fiv;;ak 
"lirřŮr!, 

póma u"a" iiJii-předmět nájmunebo jakýkoliv další majetek PronajímatďG;.;;j",.k ve správě pronajímatele) nebopokud bude předmět ;ájm; vziyan u1o)poiu ;-ir* jTl:}u9o nájemcem, členydivadelního souboru Divoch plipaanc jeji.h;-"sty."v}porreani aota u iuíoue* případěěiín2 měsíce, aPoČÍná běŽet i. á; mejióe nasledujiciho po doruěení výpovědi nájemci.
7'3' smluvní strany se výslovně dohodly, žetutosmlouvu může kterákoliv ze smluvních stranvYPovědět ibez udaní dŮvodu. ýpfiry"S.a;;ry''předchozívýpovědni doba činí 6

il*: 
aPoěínábéŽet 1, dne měsícó následujícílroio'do*č"rrí v/povědi druhé smluvní

8. 1 . Tato smlouva 
^iyť á§ffi rll#;*ťffi ::jfitr;ni*, poslední ze smluvníchstan, váIedem k tomu, Že ričinnoslŤ 

1mlorrr.;ir;p9dpíněná zveřejněním v registrusmluv dle zákona Č, 34012015 Sb. ilFoí ;-* výslovně souhlasí s tím, že tatosmlouva bude následně zveřejněna na oíiciálnich webových stránkách pronajímatele a



&*

dálo bude pronajímatelem uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 §b.

8.2. Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými

oběma smluvními stranami.

8.3.Tato smlouva je vybotovena ve dvou stejnopiseoh, znioM každá ze smluvníoh sfran

obdrží po jodnom.

8.4. §mluvní stany prohlašuj! žÉ teta smlouva odpovídá jejich svobodné a váŽxé vŮli a

prohiašqií, Ze nebyla uzavřena vtísni, pod nátlakem, axi za nápadně nsvýhOdných
podmínek, a na důkaz toho připojují wé podpisy.

VPraze, dnE 4 S. ťar7V Praze, dne .ý. :r . ,&PtÝ

Za pronajímatele MČ Praha - Doirú Cbabry
Ing. Barbora Floriánová - starosta

DaLoŽI<A

Z6rytét městské části uzaťít tuto smlouvu b1l zveřejněn před schv-álením t-*věšením od 21.1 .2ai'9

do 8.2.2019 na rlřední desce rlřadu městské časti Praha - Dolní Chabry.

1,zalŤení této smlouvy bylo sohváeno usneseaím Rady městské časti Pratra - Dolní Chabr;r- Č.

82'19 ze dne 77.?.2019.

Y Praze dne 4.3.2019

]z*-tájenLce - DIVOCH z.s.


